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Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку услуга – 

Ситематски здравствени преглед запослених ЈНМВ број 4/2020 

 

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију  

 

Питање:  

 
Дана 16.04.2020. године у 14:43 сте на порталу јавних набавки објавили обавештење о продужењу рока 

за подношење понуда / пријава, за јавну набавку Систематски здравствени преглед запослених, ЈНМВ 

4/2020. где сте као нови рок навели датум 21.04.2020.  

Обзиром да са наредним даном од објаве обавештења о продужењу рока тј. од 17.04.2020. почињу 

ускршњи празници који трају до уторка 21.04.2020. када је и нови рок за подношење понуда у 10:00 

часова, и да су то званично нерадни празнични дани, а да је одлуком Владе Републике Србије, због 

ванредне ситуације, проглашен полицијски час односно забрана кретања, од петка 17.04.2020. до уторка 

21.04.2020. у 5:00 часова, на овај начин нисте оствили ни један радни дан на располагању потенцијалним 

понуђачима за припрему прихватљиве понуде и тиме сте прекршили члан 94. ЗЈН који каже: 

Rok za podnošenje ponuda mora biti primeren vremenu potrebnom za pripremu prihvatljive ponude. 

Određivanjem roka iz stava 1. ovog člana smatra se određivanje datuma i sata do kojeg se ponude mogu 

podnositi.“ 

На основу свега наведеог тражимо померање  рока за подошење понуда који ће бити у складу са ЗЈН. 

 

Одговор: 

     Наручилац, Министарство финансија – Управа за трезор огласила је Позив за подношење 

понуда и Конкурсну документацију за јавну набавку услуга – Систематски здравствени преглед 

запослених, јавна набавка мале вредности број 4/2020, на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца www.trezor@gov.rs дана 5. марта 2020. године. Рок за подношење понуда 

одређен је до 23. марта 2020. године, до 10:00 часова. 

Пре истека рока за подношење понуда, дана 20. марта 2020. године, за предметну јавну 

набавку поднет је Захтев за заштиту права. 

Поступајући у складу са чланом 153. став 1. тачка 2) Закона, наручилац је припремио 

Одговор на захтев за заштиту права и комплетну документацију из поступка јавне набавке 

http://www.trezor@gov.rs


доставио Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки ради 

одлучивања.  

 Одлучујући о поднетом захтеву Републичка комисија за заштиту права у поступцима 

јавних набавки донела је Закључак број: 4-00-230/2020 дана 9.4.2020. године, којим је 

обустављен поступак по захтеву за заштиту права. Закључак о обустави поступка по захтеву за 

заштиту права примљен је у Министарству финансија – Управа за трезор дана 16.4.2020. 

године. 

 Имајући у виду да су Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за 

предметну јавну набавку објављени 5. марта 2020. године, да се на предметну јавну набавку 

примењује поступак јавне набавке мале вредности, да је два дана пре отварања понуда поднет 

захтев за заштиту права, да је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних 

набавки донела Закључак број: 4-00-230/2020 који је код наручиоца примљен дана 15.4.2020. 

године, наручилац је 16.4.2020. године објавио Обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда и продужио рок за подношење понуда до 21.4.2020. године.  

 Наручилац није вршио измене и допуне у конкурсној документацији, заинтересовани 

понуђачи за предметну јавну набавку већ су припремали понуде за подношење наручиоцу за 

23.3.2020. године, те сматрамо да је рок од 4 дана сасвим довољан за  подношење понуда 

наручиоцу.   

Поступајући у року прописаном чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац ће објавити одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

  

Комисија за јавну набавку 

 

 


